
4/1993
Au g u sto/Septembro

Bulteno de Hamburga Esperanlo-Socielo r. a

Tiu ci spaco intence restis
libera por memorigi pri la
viktimoj de la milito en
Bosnio kaj Hercegovino

Mortigu vian najbaron, UN toleros!

Vere estas skandaio, ke Serboj kaj Kroatoj rajtas perforte dividi inter si Bosnion kaf
Hercegovinon, sen ke la monda komonumo decidas efektive helpi al tiu senhelpo lando.
Oni ec moiebiigas a! ili mem defend! sin per embargo de armiloj. Europe kaj Unui§intaj
Nacioi timas plivastigon de la konflikto. Cu denove oni volas akcepti^ Munkenon
Kontrakton, por eviti militon? Cu vere la homaro ne lernis el la historio? Au cu eble estas
vere, ke Usono ne interesigas pri iuj stultaj Bosniano| k.u, ee "e havas petrolon, kiel
supozas kelkaj Bosnianoj? Cu petrolo estas pit grave ol la v.vo ka, la bbero de homoi?
Almenou en la eta Kuvajtio Usono montris, kiom forte gi povas defendi 5ia|n mteresojn;
sed en Bosnio Usono ne haves tiajn intere50|n, ka| la oliancano) de Usono ankau ne...

Beimo Klsfir
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Sentenco

El vico de nuloj
oni facile

foras cenon.
Sfnuttfaw JetTy lec

Sufice frue
Mi ricevis la n-ron 3/93 de Esperanto
aktuell sur kies koverto trovigas afranko-
stampo kun la dato 21.6.93. En la gaze-
to, sur pago 3, GEA invitas al la jarcefkun-
veno 1993 en Karlovy Vary, kiu okazis la
30an de Majol Do la invito alvenis tri
semajnojn post la okazo. Certe, ankaO la
laborantoj ce Esperanto aktuellestas nepa-
gitaj. Tomen, tri semanjnoj estas iom pli ol
tolereble. Speciale invito al jarcefkunveno
estas tiom grava, ke tia numero aperu
gustatempe, au almencu ontau la okazo.
Mi deziras ricevi informojn sufice frue.

Benno Klehr

Ni pri ni
La bulteno Esperanto Hamburg esWa plani-
ta ci-foje kun speciala pago por SHELO, la
Slesvig-Holstinia Esperanto-Llgo en GEA.
Bedaurinde SHELO ne kaptis la okazon,
prepari propran pagon. Tiel profitis aliaj el
la situacio: Aperas senkostaj varbapj por
la gqzetoj Eventoj kaj Heroldo kaj ankau
por Pola Radio. Tamen ne estas nuraj
varbafoj, sed utilaj informoj por niaj legon-
toj pri publikigiloj en Esperantujo. Krome
iliaj redaktoroj ankau estas niaj legantoj.

Bonvolu noti!
La novaj postkodoj en Germanio kauzas
ioman konfuzon. La postkodo de la
redaktoro de Esperanto Hamburg
ne estas la sama kiel tiu de la klubo:

Benno Klehr, Oelkersallee 31
22769 Hamburg
kaj
Hamburga Esperanto-Societo
Klaus-Groth-Slrafie 95

20535 Hamburg



El Nia Klubo

90 jaroj - kaj neniom saga
Hamburg (ehh). En Majo 1994 Hanburga Esperanfo-Societo festos 90jaran
jubileon. Fakte estas la jubileo de la fondigo de la Unua Hamburg-Altonaa
Esperantista Grupo de 1904, kies posteulo estas HES depost 1946.

Hamburga Esperanlo-Societo volas fesli tiun
eventon faude antaO la Germona Espercnto
Kongreso en Kiel (penlekoste 1994).
Estas planitaj gazetara konferenco, pre-
lego, ekspozicio kaj vespero teofrap
Krome HES eldonos jubileon brosuron, kiu
respegulos la vivon kaj la historion de la
societo. La brosuron kompilas Hella Lanka.
Ni cnkcu klopodos §is tiu dale eldoni novan
urbo-prospekton kaj novan vorbfolion

For kiel eble plej bone arongi la luton,
HES alvokas ciujn membrojn,
kunhelpi en la preparado:
Kiu havas malnovajn dokumentojn?
Kiu pretas orgonizi ekspozicion?
Kiu hovos bonajn ideojn por prezenti la
klubon kaj lies historion?
Kiu sotus kunlabori en la preparado de la
jubilea festo?
Kiu sotus esti klubo depranto dum la festo?

Koloraj Varbiloj
Plej multoj el nioj legontoj konos la koloran vorbilqn, kiun HES
eldonis antau la kongreso en Schwerin en 1992 Gi estis vere
sukceso. Lou pritokso de spertoj Esperantistoj, gi estas la plej
modemo kaj plej alloga varbilo pri Esperanto, kiu ekzistas en
la mondo. Gi prezentas Esperanton per atentigaj koloroj, kaj ne
en deca grizeco. La "frapaj" koloroj ne placis al la estraro de
GEA, kiu krome riprocis monkon de kunloboremo fianke de HES.
Ni fakte konscie ne informis GEAn , cor ni sciis, ke ni devus vendi
la tuton stokon antau la enkonduko de la novoj postkodoj, kaj
due ni volis prezenti ion tute modernan, kiu havu stilon, gis nun
ne kutiman en Esperontujo. Lou nio piano gi estu moderno
varbilo, kiel profesiuloj gin foras, kaj ne ospektu kiel flugfolio
de iuj unuopuloj, kiuj vorbos por ioj strangoj ideoj. Ni sukcesis
pruvi, ke eblas eldoni pogeblan koloran vorbilon, kiu prezen
tas Esperanton lau modernoj manieroj Montrigis, ke guste
pro la frapaj koloroj la homoj rigardas la varbilon, kaj
specialegejunuloj nenieltaksasgintrobunta. Nun, postunu
joro, la unua eldono elcerpigis; ni vendis 20.000 ekz-
emplerojn Do, prezo kaj aspekto estis akceptitaj de aliaj
kluboj kaj aktivuloj, kiuj mendis ce ni.
Ni pianos novan eldonon de tiu varbilo por 1994,
Ni proponisol GEA, prepari komunan eldonon, pri kies
aspekto decidu GEA. Por pli facile povi financi la
noveldonon, ni petas pri donacoj al la konto de Hambur
ga Esperanto-Societo kun indiko varbfolio:
Postgirokonto n-ro 173 22 - 207 ce
Postgiroamt Hamburg (BL2 200 100 20)



El Nia Klubo

Cu vi memoras?
En la venonta somero de 1994 estos 20 jaroj
kiuj pasis post la 59a Universala Kongreso de
Esperanto en Hamburg.
Mi volas kolektl impresojn de partoprenintoj /
organizlntoj de tiu kongreso.
La koOzo ne estos nur, ke Hamburgo Esperanto-Societo
festos jubileon, sed onkoO ml hovos jubileon.
Post la UK en Hamburg mi konatigis kun August Weide,
kaj mi farigis Esperantisto. - Li ne varbis min, sed li
instigis min, transpreni la idealojn de miaj geavoj.
Tio okazis ontau preskau 20 jaroj ...
Do karoj spertuloj, skribu pri tiu tempo, kiam okazis la
Universala Kongresoen Hamburg. La adreson vi konasi

fi

Benno Klehr

Menuplano de la HES-klubejo
Por ke niaj membroj kaj gastoj povu
jam antaue plani, kiam ili Satas mangi
en la klubejo - tre grava decldo por
vegetaronoj ekxemple - ni publikigas
nion menuplanon por la monatoj Au-
gusto kaj Septembro. Krome tiu menu
plano montras, kiom von'a estos nia
oferto dum Jaudaj vesperoj.
Ni ne ofertas luksajn menuojn, sed ni ciam
klopodasesti iom pli bonaj ol simplaj kantinoj
ou rapid-mangejoj.
Niaj prezoj estos eksterordinare malaltaj:
Mango kun deserto inter 7,- kaj 8,- GMI

Augusto:

05

12

19

26

Potojo* de diversaj legomoj kun rizo
kaj |lau deziro) fisajo
(post la UK lou Hispono moniero)
Bulkobuloj* kun compinjonoj
en krema souco
Fisofo kuirito kun oromherbo sauco
Gulaso lou Hamburgo moniero:
kun nudeloj kaj kukumoj
(ankaO haveblas terpomoj)

Septembro:

02 Fritita Kolboso kun kuiritaj terpomoj
kaj fozeoloj

09 Fritita celerio* kun spicito kazeo kaj
bokitoj terpomoj kun korvio (ege bono).

16 Lobskaus (tipe nord-Germana mangajo
el terpomoj, bovap kaj rugaj betoj).

23 Legoma supo*
30 Frititaj fis-pecoj kun terpoma salato
* = vegetarana mangojo



Kalrigo

"Unu el la plej ricoj kluboj"
En la gazeto Mondo Merkato n-ro 1 /
1993 trovigas artikolo pri nia klubo
resp. klubejo, en kiu operas la frazo:
"Ne estas la hazardo, ke la hamburga
klubo estas unu al (legu: el| la plej ricaj
kluboj en Europo." - pro Ho la titolo.
En fiu arlikolo, bedaOrinde mankas la nomo
de la autoro, estas priskribita la Hamburga
klubejo el vidpunkto de vizitanto, sen scio pri
la realafoj. Cerle, ciu rajtas skribi pri siaj
impresoj - sed demandi pri faktoj estas pli
bone ol simple supozi.
Pri nia biblioteko oni legas, ke ni havas
"grandegan cambron plenplenan de diversoj
libroj". Tiu grandega cambrohavas iom pli ol
12 m^. Poste estas menciita la propra domo,
kiu lau la artikolo havas 80 m' anstatau la
verc areo de 130 m'. Ankau aliaj priskriboj
ne estas gustaj: 1) Ni ne luigas la demon ol
aliaj firmaoj, sed nur al unu fondafo, kiu
laboras per Europa interkomprenigo. 2) Nia
In. prase jo konsistos el komputora printilo kaj
fotokopiilo, kiuj staras en la biblioteko. 3)
Logejo tufa na ekzistas en nia klubejo: Antou
necesejokoj dusejo estas malgronda troirejo,

enirejo
necase

cambro

salono

O

La

suba

eta§o
de la

klubejo
de la
Hamburga
Esperanto-
Societo,
kun la
kuirejo,
kunvenejo,
provizejo kaj
aliaj cambroj,
kiel necesejoj,
duiejo kaj
gastocambro.

gardeno

kie ni omasigas neuzatajn segojn kaj tie
povas starigi unu liton. 4) Ni ne vendas
trinkafojn ou mangajojn al fremduloj, sed nur
al klubanoj kaj klubaj gastoj. 5) Ni ne perme-
sas la uzadon de nia komputoro, ec ne
kontrau page, al ciu, sed nur al tre limigita
grupo de klubaj aktivuloj. 6) Felice ni ne devas
pagi impostojn kiel komerca entrepreno. Nia
klubo estas ognoskita de la financa adminis-
tracio kiel "gemeinnutzig" (t.e. utila al la socio
au komunumo) pro la interpopola ideo de
Esperanto. Tamen, sa ni perloborus verojn
gojnojn, do se ni vere forluus la domon al iuj
firmaoj kfp. ni devus pagi impostojn. Ni klopo-
das-gisnun sukcese-vivteni nion domon para
de donocoj. Tamen la kostoj pagindoj estas
altoj: Hejtado, okvo, kurento kaj rubo-forigo
en Hamburg kostas sufice multe. Ni ankau
devas pagi telefonon, kamenbrosiston, purig-
istinon, asekurojn pri fajro, vitro-rompigo kaj
akcidentoj.
Al eksterulo la Hamburga klubejo ospektas
imitinde bone funkcianta - sed kiam oni scias
pliajn detalojn, oni farigas iom malpli entu-
ziasmo. La klubo kaj la klubejo nur povas
ekzisti pro la sindonema engagigo de tre
malmultaj personoj, kiuj investas tre multan
tampon kaj monon porebligi tiun unikan lokon
en Esperantujo. Tiu propra domo estis revo de
Hamburgaj Esperantistoj dum pli ol 50 joroj,
koj en 1979 tiu revo realigis. Tamen, lau la
kondicoj de hodiau, ankau ni en Hamburg
hezitus, denove transpreni tiom grondon fin-
ancan riskon, kio nur eblis pro la grando
subteno de kelkaj el nioj membroj.
Do, la instigo al aliaj kluboj (speciale en
Pollando), kiun oni povas legi en la artikolo,
organizi ion similon, al ni Hamburganoj tute
ne estas komprenebla. Ni ne rekomendas al
iu, transpreni tion riskon, havi propran do
mon. Propra domo postulas tiom da Icboro ke
mankas la laborfortoj por aliaj agadoj, kaj tiel
la prospera Esperanto-laboro ne estas tiom
sukcesa kiom gi povus esti Benno Khhr

pfezidcinfo de Homburyo EspeianfoSocieto



Nia Terura Enigmo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

13 14 15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 |50 51

52 |53 54 55

Verrikale:

1 Grupa agadode samokupanoj; 2 desegnu
konikon; 4 tia tero post pluvo; 5 Franca
markizo ne invenfis tiun emon; 6 ferika-oksid-
hava argilo; 7 Angle estas gi, klun nl uzas
pasiva; 8 nafura stone en moia kovofo; 9 lie
de tiu; 10 io konkreta, 11 mainovo moner' el
la lando de la 78a UK; 12 arb' en Cornwall;
14 per Io gorge au en la stomakon; 15 frene-
za edzo de katolika regino; 19 kompleta
malordo; 23 hajla pane; 25 nekonscia Za-
menhofadiskriminacio; 26 unuopuloelgrupo;
27 Edisona bateri ; 28 ne pereas gi dutn fluas
la Vistulo tie; 33 snuro ce la rando de velo; 35
por fari tion, ni havas ventolilon; 37 Profesi'

de Abd al-Rahman; 38 bazode naturaj loga-
ritmoj; 41 antau mi kaj malantoO mi, sur
ambaO flankoj ne validas; 42 Farmist' faras
tion inter Io kulturplantoj; 44 HES ne estas
landa ligo, sed tia grupo; 46 aldon' au
ripeto; 47 cu pare au grupo dependos de la
nombro; 54 mallonge kuba decimetre;
Horizontale;
1 centre, cefa ponkto; 7 malsano kauzebia
de 8 vertikole; 13 Romia monero sur popero;
15 estas tio, ke Io pilk' estas ronda; 16 rivero
France; 17 mallongigo mezurata en omoj;
18 tie en St. Georg laboros episkopo; 20 tic
acid'trovigasenteo;21 soldatkorne; 22 ruga
tsjorvegano; 24 ne traub , sed tamen, 25 funk"



Nia Programo 4/93
Klubejo malfermita faOde ekde 1 8:30.
Mangoj: 19:00- 19:30. Programo: 20:00.
Shjdrondo: sabate en semajnoj kun para
numero: 14:00.

GIS: ciun lostan lundon: 19:30.

Paroliga Rondo: ciun mardon: 18:30.

Klubhaus donnerstags ab 18:30 geoffnet.
Essen: 19:00- 19:30. Programm: 20:00.
Sfudrondo: sonnabends in geraden Kalender-
wochen: 14:00.

G/S: jeden letzten Monfag; 19:30.
Paroliga Rondo: jeden Diensfag: 18:30.

2  Literatura vespero
Wolfgang Lobe!

11 Shjdrondo

9 Klubaj Aferoj:
Frederikajoj

16 Video-filmo:

Bialistoko

25 Sfudrondo

23 sen programo

27 CIS-Kunveno

30 sen programo

Septembro

5  Roporlo pri lo
Universolo

Kongreso

12 Literatvra Vespero
E. Wielgus

14 Sfudrondo

19 sen programo

26 Vortlcvizo
Frank Merlo

28 Sfudrondo

30 GIS-Kunveno

Augusto

ciebligilar'; 28 ne interesas min; 29 kiun
rilatas mia kaj via; 30 paprika deveno;
31 part', dependadecifero; 32makro-mikro-
skopo; 34 tia ne esfas Esperanto aktuell;
36 Atena gardeno aO konstanta societo;
39 besto kun piedoj kiel 53 horizontale;
40 per esti vidata partoprenu gin dum UK;
41 franceme malordo; 43 lim' al azio;
45 gumrezino el hinda arbo; 48 duobia
sulfato de kaiio kaj aluminio; 49 veturilo sen
benzina motoro; 50 nedividebia, hispane
kuz'; 51 Mallonge Jutland' kc.; 52 meze de
Oktobro; 53 hojo kaj cio tia; 55 lute stulte,
sed Muzo IcO PIV.

Se vi volas mangi

Jaude en la klubejo,

bonvolu atenti la novan

servon de nia kuirejo:

Sur pago 4

vi troves menu-planonl



ESPERANTO

Diversaj Temoj ^

*Eventoj
En Budapesto operas dusemajno gozeto kun lo supra nemo,
lau niaj infonnoj jam dum unu jaro. Estas vere mirige, kiom plena je diversaj
mallongaj artikoloj ankau Esperanto gozeto povos esti I Certe, multoj ortikoloj
estas pli-molpli varba|oj, sed nepre onkou informoj el la movodo, kiuj pli
oktuole ne operas. Gi havos la formoton A4, koj prezentos grofike elstoron
ospekton , kun bonoj fotoj koj grofikoj elementoj - gi povus esti de ni...
En tiu gazeto (n-ro 28) en Aprilo trovigas anonceto pri nova libro pri Anatomic populate,
128 pagoj kun facile komprenebioj kaj ilustritaj klarigoj pri la homa korpo. (DM 29,80)
Plej interese por ni Homburgonoj estas, ke tiun libron verkis lama estrarano de HES,
Harold Schicke, kiu estas nctur-kuracisto. Li ne plu logos en Hamburg.
Por mendi skribu ol: Harold Schicke, Im Heidewinkel 45, 21271 Asendorf
(au demandu en via librovendejo, ISBN 3-89240-078-4).

Cetere la gozeton 'Evciltoj vi povos mendi ce:
LINGVO - Studio, pk 87, H - 1675 Budapest, Hungorio

HEROLDO DE ESPERANTO
La duobia autuna numero de Heroldo de Esperanto, kun detalo ilustrita raporto pri
la Universalo Kongreso en Vclencio, estos ekspedota senpoge al ciu, kiu petos gin

per simplo poStkorto al la redokcio.
Adreso:

HEROLDO DE ESPERANTO

Via Sondre 15

I - 10078 Venorio Reole

italic

Pola Radio
Polo Radio audigos siojn Esperonto-elsendojn ciutoge:
15.30 h-31,50 m, 41,99 m, 49,22 m, 200 m (= 9525, 7145, 6095, 1503 kHz)
22.30 h - 41,18 m, 41,27 m, 49,22 m, 200 m (= 7285, 7270, 6095, 1503 kHz)
La horoj estas indikitoj lati mezeuropa tempo.
Informiloj kaj mendiloj por la senkosta koncerto kun bondeziroj haveblas en la klubejol
La progromon ni publikigis en la posinto numero de Esperanto Hamburg.
Plej cktuale: Kongreso Servo
Pola Radio raportos ciutage iom pri la Universala Kongreso en ValeiKio, kaj
ekde la la de Augusto 22.30 h pli vaste kun intervjuoj pri la agado de UEA,
aliaj oranizoj la praktika aplikado de Esperanto kaj pri Hispana kulturo.
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El Aliaj Landoj 10

UKRAINO

R u sio

Hrii kov <

Svorr.il<vvr,k

lekoterinoslnv^ Juso^a

/
✓

Nigra Maro
Krimeo

Ukraino^ grenejo de Europo
Jam en la antikva Rome estis konata la
fekundo regiono norde de la Nigra Maro. La
komercistoj per sipoj alportis grenon, mie-
lon kaj vinon el la havenoj inter Danubo kaj
Dono. En la jaro 47 a.K. la Romianoj konke-
ris la landon apud la duoninsulo Krimeo.
AnkaO la nordo de Ukraino estis logata dum
tiu tempo, sed Kiev, la nuna cefurbo, estis
menciita unuafoje en la 9a jc. kiel sidejo de
prince. Aliaprincoestismenciitaen la 1 la jc.
en la urbo Cernigov, norde de Kiev.
Ambau urboj estisdetruitaj en 1239 kaj 1240
respektive de la Mongoloj, sur ilia vojo al
Silezio kaj Hungario. En ] 364 granda porto
de Ukraino estis konkerito de Litovio, kaj tiel
poste farigis Pola En 1654 ekestis Kozaka
state, kiu estis dividito inter Pollando kaj
Rusio en 1667 kaj post 1793 tute farigis
Rusa gubernio. En 1917 estis fondita la
Ukraina Socialisma Respubliko, kiu en
1922 estis kunfondinta membro de Sovetu*
nio. Dum la dua mondmllito tuta Ukraine estis

okupito de Germanaj trupoj. Multaj urboj
estis detruitaj. Sole en Kiev mortis proksimume
200.000 homoj. La urbo Kiev situas apud la
rivero Dnepro kaj hodiau fiavas 2.54400
enlogantojn. La industrio produktas masino-
jn kaj aparatojn, notraTojn, teksa|ojn,
river-sipojn kaj Kemia|oin En la urbo
rezidas Ariciepiskopo de la Ortodoksa
Ekiezio, ekzistas pluraj altlemejcj kaj fak-
iernejoj kaj multaj teatroj. Kievestascentre
de la Atom-esplorado. En 1986 okazis la
granda atom-katastrofo de Cernobil,
nur 1 30 km norde de Kiev.
Ukraino havas 51.704.000 enlogantojn sur
603.700 km^. (tuta Germanic 357.039 km^)
Aliai urboj: ^
Cemigov(278.000 enL),Harkov(1.660.000),
Jekaterinoslov (inter 1917 kaj 1990 nomito
Dnepropetrovsk, 1.182.00 enl.j, Jusovka
(antaue Doneck. 1 .1 10.000 enl.K Lvov
Lemberq, 790.000 enl ), Odeso

(1 141 000 ), Sverdlovsk (1.331.000) BK



11 Studrondo

Maf/es *-mangado en Gluckstadt
Je la 19a de Junio 1993 renkontigis en
Gluckstadt (40 km okcidente de Hamburg)
16 personoj lau invito de GEFA Hamburg.
Venis Esperantistoj el Lubeck, Hamburg
kaj Rendsburg.
La vetero esHs kontentiga. La grupo prome-
nadis tra la tre vivoplenaj stratoj, kie dum la
tradicia Atof/es-semajno trovlgas diversaj
budoj, standoj kaj ankau koruselo sur la
foirejo.

En la resforacio "zur alien Miihle" ciu mendis

lau propra gusto en speciala prepare.
Farigis societema mango.
Posfe okazis denove promenade sur digo, Ira
la haveno, returne al la foirejo kaj fine vizito
de malnova pregejo.
En hotel-restoracio ce la foirejo ni guis kafon
kaj kukon, kaj trovis iom da tempo per intere-
saj interporoloj. Fine alvenis la tempo per
adioOi kaj veturi hejmen. WoilgangiM

*A1af/es-fiaringoj estas tre satata specialafo el Nederlando. Tamen la nemo nur sajne estas
Nederlanda, sed fakte Platdica (I.e. nord-Germana lingvo). Lo vorto Matje - Germane
Mddcfien - signifas knabino. (La Nederlanda vorto estas meis/'e.j Do, tiuj "knabinaj" fiaringoj
estas tre junaj (kaj tre delikataj) haringoj, konservitaj sen kapoj kaj ostoj per sale kaj oleo.

BK

Stralsund en Oktobro
Semajnfina ekskurso al Stralsund!
Inter la 1 a kaj la 3a de Oktobro 1993
ni volas veturi al Stralsund.
Gis nun estas rezervitoj 20 lokoj en la logdomo
de la Fervojista Lernejode laGermana Fervoja
Kompanio en Stralsund. La Forvojago de
Hamburg okazos Vendrede posttagmeze, la
revojagoDimance posttagmeze. La tranoktado
kostos po GM 20,-. Ekde 20 personoj eblos
ricevi matenmangon en la logdomo por GM
6,-. Grupa bileto por fervoja vojago kostos
proksimume GM 44,-. Aliajn proponojn ni
volonte akceptos. Krom familion Jenzen mi ne
sukcesis gis nun kontakti aliajn homojn el
Stralsund, sed mi klopodas. Aligemuloj bonvolu
anoncigi gis la 4a de Augusto 1993 ce
Hannelore Brunow au en

la klubejo. hbw

Apud la Baifo Maro,
ce la insulo Riigen, trovlgas
la malnova Hansa urbo
Stralsund. La urbo kun la

haveno kaj la interesa hi-
storio certe valoras viziton.

Ein Wochenendousflug nach Stralsund!
In der Zeit votn 01. - 03. 10. 1993
wollen wir nach Stralsund fahren.
Reserviert sind bisher 20 PIdtze im Wofinheim
der Betriebsschule der Deutscfien Reicfisbahn
in Stralsund. AbfahrtFreitagnachmittag, Ruck-
fahrt Sonntagnachmittag. Pro Ubernachtung
DM 20,-. Ab 20 Personen ware eventuell ein
Fruhstuck im Wohnfieim fiir DM 6,- zu erhal-
ten. Eine Gruppenfahrkarte mit der Eisenbafin
kostet rund DM 44,-. Andere Vorscfildge wer-
den gern akzeptiert. AuBer Familie Jenzen
konnte ich noch keine Stralsunder erreicfien.
Ich bemuhe micfi aber weiter. Wer mitkom-
men will, bitte melden bis zum 04.08.1993
bei Hannelore Brunow oder
im Klub.

Balta Maro

ugen

Stralsund' Lifbeck Rostock

Witmar
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Renkontigo de SHELO en Rendsburg
Rendsburg (ehh). Post la fondado de la Siesvig-Holstinia Esperonto-Ligo
(SHELO) en printempo 1993, gi intertempe invitis ol la unua Internacia
Renkontigo en Rendsburg okaze de la 5-jara jubilee de la Rendsburga
Esperanto-Klubo. Tiu okozis dum lasemajnfinodelallagisia 13ade Junio '93.

Lau la llsfo de parfoprenonfoj ceestis 5 Espe-
rontistoj el Danlando, 3 el Meklenburgio-
Antaupomerio, 6 el Hamburg, 7 el Siesvig-
Holstinia, do entute 21 personoj.
La iniciatoroj arangis franoktadon kaj mangc-
don same bone kiel inferesan progromon.
Krom vigia prelego pri Europo de d-ro Werner
Bormann, lo partoprenanloj konotlgis kun
Rendsburg kaj gia historio. La velero "kun-
ludis" kaj prezentis cion, de suno kaj vormo
gis nubokovrila cielo kun malvarma vento,
sed sen pluvo.
Bone preparita estis la kaFolablo en kafejo
apud la Nordmara-Balfa Kanalo sur kiu pasis

diversoj sipoj, de velboalo gis granda promsi-
po per Tunlzio. Surprizo gojigis nin Sobate
vespere, nome: donc-grupo ludis kantojn el
Hisponio kaj Mekslklo kaj dcncis ffamenkojn
kaj fandangajn.
MalgraO tiuj okupigoj reslis suflce da tempo
por bobilado, memori pasintajn renkontigojn
kaj far! planojn por la estonteco, kaj inviti unu
la clian.

On! povas etiketi tiun jubilean renkontigon
kiel sukceso arcngo, kaj ni deziras prosperan
estontecon al la Rendsburga klubo kaj al
SHELO

Wolfgang lobel, membra cfe la Hamburga Studrondo

72a GERmZInZI
ESPERANTO-KONGRESO

20a - 23a de Majo 1994
en KIEL - apud la Balta Marc

Tiu ci pago estis rezervita por la landa ligo SHELO, kiu bedaurinde
ne eluzis la eblecon, publikigi siajn nova|ojn en tiu ci eldono.


